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بعد مرور أكثر من ستة أشهر عىل انتهاء الحرب اإلرسائيلية األخرية عىل قطاع غزة ،ال يبدو املشهد
السيايس واالقتصادي الفلسطيني أقل تعقيداً ،فما زال ملف اإلعمار يراوح مكانه يف ظل تحذيرات
متزايدة لعرشات املنظمات الدولية طالبت بترسيع عملية اإلعمار ،مبدية قلقها من أن التباطؤ
الحاصل قد يسهم يف انفجار األوضاع مرة أخرى ،خاصة وأن آالف األرس التي دمرت منازلها ما
زالت تقيم يف مراكز اإليواء ،إضافة إىل اشتداد وطأة الحصار .ويف الوقت الذي يزداد فيه التوتر
اإلقليمي يف املنطقة وتبدو الحاجة أكثر إلحاحا ً إىل ترتيب البيت الداخيل ورأب الصدع الفلسطيني،
لم يطرأ تقدم يذكر يف ما يتعلق بملف املصالحة.
عىل صعيد آخر ،ما زالت إرسائيل تمارس سياساتها االبتزازية بحق الفلسطينيني ،فبعد احتجاز
عائدات الرضائب ألكثر من ثالثة أشهر يف خطوة اعتربها البعض إجرا ًء عقابيا ً ردا ً عىل تحركات
فلسطينية لالنضمام إىل محكمة الجنايات الدولية من جهة ،واستخدامها كورقة سياسية ودعائية
يف االنتخابات اإلرسائيلية من جهة أخرى؛ أفرجت إرسائيل عن األموال بعد طول تلكؤ ومماطلة،
وبعد محاولة اجتزاء قسم من هذه األموال بحجة سداد التزامات مرتتبة عىل السلطة الفلسطينية.
من جهة أخرى أشار مؤرش سلطة النقد إىل أن اقتصاد الضفة الغربية شهد خالل شباط املنرصم
تراجعا ً يف مستوى الطلب الكيل ،الذي أدى بدوره إىل تراجع مستويات اإلنتاج وذلك عىل إثر رصف
جزء فقط من رواتب موظفي القطاع الحكومي ،جراء حجز الحكومة اإلرسائيلية عائدات الرضائب
«املقاصة”.
ويرى مراقبون أن أهم املشاكل املالية االضافية التي تواجه الحكومة يف قادم األيام هي القرار الذي
أصدرته هيئة محلفني يف إحدى املحاكم األمريكية يف نيويورك والذي يطالب السلطة الفلسطينية
دفع تعويضات بقيمة  218مليون دوالر لضحايا أمريكيني يف ست هجمات منفصلة وقعت يف
إرسائيل ،األمر الذي يعد تحديا ً ماليا ً حقيقياً.
وقد ألقت األوضاع السياسية واالقتصادية املعقدة خالل العام  2014بظاللها عىل األداء املايل
لباديكو القابضة ،فقد حققت الرشكة أرباحا ً قبل الرضيبة بلغت  20.83مليون دوالر يف العام
 2014مقارنة مع  26.12مليون دوالر يف العام  ،2013أي بنسبة انخفاض بلغت  .20.3%كما
بلغ صايف الربح املوحد  20.01مليون دوالر نهاية العام  ،2014باملقارنة مع  25.34مليون دوالر
من ذات الفرتة يف عام  ،2013أي بانخفاض نسبته .21.0%
وما زالت باديكو القابضة ماضية قدما ً يف تطوير عدد من املشاريع االستثمارية الهامة ،مثل
مرشوع بوابة أريحا ،ورابية القدس ،ورشكة فلسطني لتوليد الطاقة ،وهي املشاريع اإلسرتاتيجية
التي ستسهم يف تحسني إيرادات الرشكة بشكل محوري خالل السنوات القليلة القادمة .يف هذه
األثناء تسعى باديكو القابضة إىل أن تكون جزءا ً رئيسيا ً من جهود إعمار قطاع غزة لتأهيل البنية
التحتية ،وإعادة عجلة النشاط االستثماري واالقتصادي إىل الدوران مرة أخرى ،من أجل االرتقاء
باملستوى االقتصادي الصعب للسكان خاصة وأن آالف الغزيني ما زالوا بال مأوى.
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اإليرادات املوحدة

حققت باديكو القابضة أرباحا ً قبل الرضيبة بقيمة  20.01مليون دوالر يف العام  2014مقارنة مع  26.12مليون دوالر يف العام  ،2013أي بنسبة
انخفاض بلغت  .% 23.4كما بلغ صايف الربح املوحد  19.20مليون دوالر نهاية العام  ،2014باملقارنة مع  25.34مليون دوالر من ذات الفرتة يف عام
 ،2013أي بانخفاض نسبته .% 24.2

وعىل صعيد اإليرادات املوحدة لباديكو القابضة ،فقد ارتفعت من  110.54مليون دوالر يف العام  2013إىل  110.9مليون دوالر يف لعام  ،2014ونتج
هذا االرتفاع بشكل رئييس عن النمو الحاصل يف اإليرادات التشغيلية للرشكات التابعة من  65.95مليون يف العام  2013إىل  70.5مليون دوالر يف العام
 2014بنسبة  ،% 6.8وكان ذلك بفضل التحسن الذي حققته بعض الرشكات التابعة يف أنشطتها التشغيلية السيما رشكة فلسطني لالستثمار الصناعي
التي ارتفعت إيراداتها التشغيلية بنسبة  % 16لتصل إىل  44.52مليون دوالر ،كما ارتفعت إيرادات رشكة نخيل فلسطني لالستثمار الزراعي بنسبة
 % 20لتصل إىل  3.09مليون دوالر.
ويف املقابل انخفضت اإليرادات التشغيلية للرشكات التابعة العاملة يف قطاعي العقار والسياحة ،نظرا لتأثر هذين القطاعني بشكل مبارش باألحداث
بنسبتي ،% 14
التي شهدتها فلسطني يف العام  ،2014حيث تراجعت االيرادات التشغيلية لكل من باديكو السياحية وفلسطني لالستثمار العقاري
ْ
 % 16عىل التوايل.

ً
مرتجمة لتأثّر أداء االقتصاد الفلسطيني يف النصف الثاني من العام
وجاءت النتائج املالية للسنة املالية املنتهية كما يف  31كانون أول/ديسمرب 2014
 2014جراء تداعيات العدوان األخري عىل قطاع غزة خالل الصيف املايض ،باإلضافة إىل ارتفاع وترية االعتداءات اإلرسائيلية واملواجهات اليومية التي
شهدتها مدينة القدس وباقي املدن الفلسطينية خالل العام املنرصم .حيث ألحقت هذه األحداث أرضارا ً مبارشة وغري مبارشة باستثمارات باديكو
القابضة ورشكاتها العاملة ،وانعكست بشكل مبارش عىل نتائج أعمال رشكات املجموعة خالل العام  ،2014ما أدى إىل انخفاض األرباح عىل الرغم مما
حققته باديكو القابضة ورشكاتها من نمو خالل العام  .2014وأكد منيب رشيد املرصي ،رئيس مجلس إدارة رشكة باديكو القابضة ،أن فلسطني تمر
يف ظروف استثنائية ودقيقة ،فهي تسعى إىل إعادة ترتيب بيتها الداخيل من خالل تحقيق املصالحة والوحدة ،وذلك انطالقا ً الستكمال مشوار التحرر
واالستقالل واستعادة الحقوق .ومن جانب آخر تم ّر فلسطني بأكثر املراحل خطورة السيما من حيث عدم إحراز أي تقدم مع الجانب اإلرسائييل يف
ظل تجميد املفاوضات إثر تزايد االنتهاكات اإلرسائيلية ومواصلة ترخيص وبناء املستوطنات عىل أرايض الدولة الفلسطينية ،موضحا ً أن هذه الحال
تركت أثرها الجيل ّ عىل الوضع االقتصادي واملعييش يف فلسطني ،األمر الذي يُرتّب عىل رجال األعمال الفلسطينيني والرشكات االستثمارية الفلسطينية
مسؤوليات جديدة وجهودا ً مضاعفة من أجل مواجهة التحديات التي يطرحها الوضع السيايس الفلسطيني -الفلسطيني ،والفلسطيني -اإلرسائييل،
وذلك انطالقا ً من كون القطاع الخاص الفلسطيني يشكل أحد أهم الركائز واملكونات الرئيسية التي يقع عىل عاتقها تحصني الدولة الفلسطينية
باقتصاد متني ،ومتماسك ومستقل.
وأوضح املرصي أن باديكو القابضة ملتزمة بدورها تجاه املشاركة الفاعلة يف تدعيم االقتصاد الوطني وبشكل خاص يف جهود إعادة إعمار قطاع غزة،
والبدء بخطوات فعلية عىل األرض إلعادة الحياة إىل القطاع ،السيما بعد الدمار الكبري الذي خ ّلفه العدوان عىل القطاع .ودعا املرصي كافة األطراف
الفلسطينية إىل اإلرساع إلنجاز املصالحة والوحدة الحقيقية دون تأخري ،باعتبارها السالح الحقيقي والوحيد ملواجهة الظروف الراهنة واستكمال بناء
الدولة الفلسطينية .ويف تعقيبه عىل النتائج املالية ،أشار املرصي إىل أن باديكو القابضة تمكنت خالل السنوات املاضية من تثبيت وتعزيز موقعها
كرصح استثماري فلسطيني يقوم عىل ضخ االستثمارات يف قطاعات هامة وحيوية بما يسهم يف مواجهة التحديات وخلق آفاق وفرص جديدة واعدة
عىل الرغم من الظروف السياسية الصعبة.
من جانبه ،لفت سمري حليله ،الرئيس التنفيذي لباديكو القابضة ،إىل أن باديكو القابضة ورشكاتها تأثرت كباقي رشكات القطاع الخاص باألحداث
املتتالية يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،السيما بسبب الحرب األخرية عىل قطاع غزة ،مما أثر وبشكل مبارش وملحوظ عىل عدد من القطاعات االقتصادية
كالسياحة والعقارات واالتصاالت .وأوضح حليله أنه وعىل الرغم من النمو يف األداء املايل الذي حققته عدد من الرشكات التابعة لباديكو القابضة خالل
العام املايض ،إال أن الخسائر املتحققة يف باديكو السياحية وفلسطني لالستثمار العقاري ،جراء الحرب وتصاعد األحداث امليدانية يف القدس ويف معظم
املدن الفلسطينية أدى إىل تراجع اإلقبال عىل السياحة يف فلسطني ،باإلضافة إىل تراجع أداء قطاع العقارات ،هذا إىل جانب الدمار الكبري الذي لحق بالبنية
التحتية لشبكة االتصاالت يف قطاع غزة وما تكبدته رشكة االتصاالت الفلسطينية (بالتل) من خسائر ،مما أثّر سلبا ً عىل ربحية باديكو القابضة مع نهاية
عام  ،2014عىل عكس ما كان قد تحقق يف النصف األول من العام ذاته من ارتفاع يف الربحية.
وأردف حليله «لقد أرضّ ت الحرب اإلرسائيلية خالل العام املايض بالبنية التحتية لقطاع غزة ،مما أثر بشكل كبري عىل أداء االقتصاد الغزيّ والذي كان
باألساس يحاول النهوض يف ظل الحصار املتواصل» وبني حليلة بأن املطلوب حاليا ً هو اإلرساع يف العمل ما بني كافة األطراف والرشكاء ،واملبادرة
كمستثمرين فلسطينيني لالستثمار يف القطاع من أجل إعادة إعماره ،وخلق فرص العمل واستيعاب الكفاءات ،ومحاولة تحسني الظروف املعيشية هناك
بما يتوافق ورؤيتنا جميعا ً نحو تحقيق التعايف لالقتصاد الفلسطيني».
وأوضح حليله أن كافة التقارير املحلية والدولية تشري إىل نتائج متشائمة من املرحلة القادمة ،وأن الحكومة الفلسطينية ستكون أمام عجز كبري ال
يمكن اإلفالت منه ،كما ستطال هذه األزمة مختلف القطاعات والرشائح ،وهو يستدعي بلورة رشاكة حقيقية بني القطاعني العام والخاص للعمل وفق
خطة طوارئ عملية وواقعية ،ملواجهة التحديات القادمة ،والتعامل مع االنكماش االقتصادي اآلخذ يف االزدياد ،والذي توقع صندوق النقد الدويل أن
يصل إىل  % 5.2يف غضون العام الحايل.

أما عىل صعيد حصة باديكو من أرباح الرشكات الحليفة ،فقد تراجعت بنسبة  ،% 6.7من  41.98مليون دوالر يف العام  2013إىل  39.15مليون
دوالر يف العام  ،2014وذلك نظرا ً النخفاض أرباح رشكة االتصاالت الفلسطينية (بالتل) والتي بلغت  129.51مليون دوالر إىل  119.98مليون دوالر
أي بنسبة  ،% 7.4إذ تأثرت بالتل بشكل مبارش وغري مبارش يف األحداث السياسية يف فلسطني ال سيما أثناء الحرب عىل غزة وما تالها من حالة جمود
وركود ما زالت تلقي بظاللها عىل مجمل الحياة يف قطاع غزة.
ويف ذات الوقت ،تراجعت أرباح محفظة األوراق املالية لدى باديكو القابضة ورشكاتها التابعة من  2.53مليون دوالر يف العام  2013إىل  1.34مليون
دوالر للعام  ،2014إذ تأثرت محافظ األوراق املالية لدى باديكو القابضة ورشكاتها التابعة برتاجع أداء األسهم يف بورصة فلسطني بشكل خاص خالل
العام .2014

املصاريف املوحدة
أما بخصوص املصاريف املوحدة فقد ارتفعت بنسبة  % 6.4من  84.65مليون دوالر يف العام  2013إىل  90.03مليون دوالر يف العام  ،2014ويعزى
هذا االرتفاع بشكل رئييس إىل املصاريف التشغيلية للرشكات التابعة التي ارتفعت من  49.51مليون دوالر إىل  53.84مليون دوالر ،أي بواقع 4.33
مليون دوالر وبنسبة  ،% 8.7وجاء هذا االرتفاع بشكل رئييس من رشكة فلسطني لالستثمار الصناعي الذي واكبه ارتفاع يف إيراداتها التشغيلية بنسبة
.% 16

املركز املايل املوحد
ارتفع مجموع املوجودات املوحدة من  805.25مليون دوالر نهاية العام  2013إىل  831.84مليون دوالر نهاية العام  ،2014أي بنسبة ارتفاع
 .% 3.3فيما ارتفع مجموع املطلوبات املوحدة إىل  296.66مليون دوالر كما يف نهاية العام  2014باملقارنة مع  284.68مليون دوالر نهاية العام
 ،2013أي بارتفاع قدره  11.98مليون دوالر وبنسبة  .% 4.2بينما ارتفعت حقوق امللكية العائدة ملساهمي الرشكة األم من  418.84مليون دوالر
نهاية العام  2013إىل  433.58مليون دوالر نهاية العام  ،2014أي بارتفاع قدره  14.74مليون دوالر وبنسبة  .% 3.5ويمثل هذا االرتفاع قيمة
الدخل الشامل العائد ملساهمي الرشكة يف العام  2014والذي بلغ  29.59مليون دوالر ،ويخصم منه ما تم توزيعه من أرباح نقدية عىل املساهمني عن
العام  2013بواقع  15مليون دوالر ( 6سنت للسهم الواحد).
ويتكون بند حقوق ملكية حملة األسهم من رأس املال املدفوع البالغ  250مليون دوالر ،ومن األرباح املدورة التي بلغت  153.36مليون دوالر،
باإلضافة إىل االحتياطيات والبنود األخرى التي بلغت  30.22مليون دوالر نهاية العام  .2014وبهذا ،تكون القيمة الدفرتية للسهم قد بلغت حوايل
 1.74دوالر نهاية العام  2014وهي تزيد عن القيمة السوقية للسهم بنسبة  1.36 ( % 27.7دوالر للسهم) .أمّ ا حقوق الجهات غري املسيطرة (حقوق
املساهمني اآلخرين يف الرشكات التابعة) ،فقد بلغت  101.60مليون دوالر نهاية العام  ،2014وتشكل  % 19.0من مجموع حقوق امللكية الذي وصل
إىل  535.17مليون دوالر .
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مشروع رابية القدس
وحول سري مرشوع رابية القدس ،وهو املرشوع االسكاني األول لباديكو القابضة الذي يلبي الطلب املتزايد عىل قطاع االسكان يف مدينة القدس ،واملكون
من  22بنايه سكنية تطل عىل معالم املدينة املقدسة ،قال حليله بأن الرشكة استكملت التجهيزات ملرشوع رابية القدس وتم اإلعالن عن طرح  82شقة
سكنية للبيع بواقع عرش بنايات كمرحلة أوىل ،وأضاف حليله بأنه قد تم االنتهاء من إعداد كافة املخططات والتصاميم لهذه املرحلة ،وتم فتح ملفات
الرتخيص لدى بلدية القدس ،وتم االتفاق مع بنك القاهرة عمان لتوفري تمويل طويل األجل يصل لغاية  20سنة ،ومن املتوقع البدء يف أعمال البناء يف
الربع الثالث من العام الحايل بعد الحصول عىل الرتاخيص الالزمة .ويقع مرشوع رابية القدس عىل بعد  5كلم إىل الجنوب من البلدة القديمة يف حي
رشفات قرب بيت صفافا ،حيث تجتمع اإلطاللة الساحرة للموقع مع روعة التصميم ودقة اإلتقان والجهد املتفاني يف العمل.

مشروع بوابة أريحا
وفيما يتعلق بمرشوع بوابة أريحا ،أشار حليله بأن البلدية واللجنة اإلقليمية قد صادقتا عىل املخطط الهيكيل للمرشوع .وأوضح حليله أن الرشكة
بارشت بفتح جزء من الشوارع الداخلية الرابطة بني ساحة املرشوع والشارع الرئيس املوصل إىل فندق أواسيس (إنرتكونتيننتال سابقا ً )باعتباره
املدخل الرئيس للمرشوع ،بحيث أصبح بإمكان الزائر الوصول بسهولة إىل أرض املرشوع وساحته والتعرف عىل قطع أرايض املرشوع كما هي يف
املخطط الهيكيل التفصييل باستخداماتها املختلفة.
واستكملت الرشكة إعداد املخططات والتصاميم التفصيلية لشبكة الطرق ،واملياه ،واملياه العادمة إضافة اىل شبكة الكهرباء واالتصاالت ،عىل أن يتم بدء
أعمال تنفيذ شبكة الشوارع وما يرافقها من بنية تحتية للمرحلة األوىل من املرشوع والبالغة حوايل  1000دونم خالل األشهر القادمة .وأشار حليله إىل
أن مرشوع بوابة أريحا سيرتك أثرا ً إيجابيا ً ملموسا ً عىل املجتمع املحيل يف أريحا سواء عىل املستوى االقتصادي أو االجتماعي.
تعمل الرشكة حاليا ً عىل إعداد التصاميم املعمارية الخاصة ببوابة أريحا التاريخية والساحة العامة وبرج أريحا والتي تعترب من معالم املرشوع
املعمارية .مع العلم أن الرشكة قد وقعت مذكرات تفاهم مع عدد من املطورين لتطوير ما مساحته  200دونم ألغراض تطوير مناطق سكنية وفنادق
سياحية.

شركة فلسطني لتوليد الطاقة
وبخصوص رشكة فلسطني لتوليد الطاقة ،قال حليله بأن الرشكة قامت بإعادة هيكلة رأسمالها ،حيث خفضت رشكة كهرباء غزة حصتها يف الرشكة
من  % 43إىل  ،% 5وتم االستعاضة عن ذلك بدخول رشكة االتصاالت الفلسطينية والبنك العربي وصندوق االستثمار الفلسطيني ليشكلوا القاعدة
الجديدة للمساهمني يف هذه الرشكة إضافة إىل باديكو القابضة .وأشار حليله إىل أن الرشكة قد أنهت كافة التحضريات الالزمة لتوقيع االتفاقيات النهائية
مع السلطة الوطنية الفلسطينية ،وقال بأن من املتوقع أن تبدأ املحطة األعوام  .2019-2018وقررت الرشكة رفع طاقتها من  200ميغا وات إىل 400
ميغا وات .وقد تمت املوافقة عىل هذا القرار من قبل سلطة الطاقة والحكومة الفلسطينية.
ويبلغ رأسمال الرشكة الحايل  10مليون دوالر ،ومن املتوقع أن يرتفع رأسمال الرشكة إىل ما يزيد عن  150مليون دوالر خالل األعوام الثالثة القادمة،
يف حني تبلغ حصة باديكو القابضة يف رشكة فلسطني لتوليد الطاقة .% 20

خطة عمل املرحلة القادمة
وعىل صعيد الخطة املستقبلية ،أكد حليله أن باديكو القابضة ستواصل خططها للحفاظ عىل االستثمارات وتطويرها ،واستكمال املشاريع قيد التنفيذ،
وتحسني أداء وربحية املشاريع القائمة ،كما ستعمل عىل مواصلة مشاريعها يف قطاع غزة واالضطالع بدورها يف املشاركة الفاعلة يف جهود إعادة إعمار
القطاع ،والتط ّلع إىل العمل برشاكة حقيقية مع حكومة الوفاق الفلسطينية ،ما من شأنه املساهمة يف التخفيف من آثار الحرب وتراجع األداء االقتصادي،
ويف ذات الوقت ،استنهاض املشاريع االستثمارية يف باديكو القابضة ورشكاتها يف قطاع غزة ،بما يسهم يف تحقيق الربحية املنشودة.

شاركت باديكو القابضة يف أعمال الدورة السنوية الحادية عرشة من املؤتمر االستثماري ‹‹ ››EFG Hermes One-on-Oneالذي استضافته إمارة
دبي تحت رعاية الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد ،بمشاركه أكثر من  450مستثمرا ً من  200مؤسسة مالية ،إضافة إىل ممثيل اإلدارات التنفيذية يف
 107رشكات مدرجة تغطي قطاعات اقتصاديه متنوعه يف  14دولة بمنطقة الرشق األوسط وأفريقيا بما يف ذلك العديد من الرشكات الفلسطينية.
وعقدت باديكو القابضة عىل هامش املؤتمر مجموعة من االجتماعات والنقاشات مع عدد من املستثمرين من دول عربية وأجنبية ممن أبدوا اهتماما ً يف
االستثمار يف فلسطني لرشح مالمح البيئة االستثمارية يف فلسطني ،وعرض الفرص االستثمارية املتاحة يف باديكو القابضة ورشكاتها التابعة والحليفة.
وقد قدم الوفد املمثل للرشكة عرضا ً مفصالً للمستثمرين حول النشاطات واملشاريع االستثمارية لباديكو القابضة ورشكاتها التابعة والحليفة.

باديكو القابضة تنفذ جولة استكشافية لعدد من املصانع األوروبية
نفذت باديكو القابضة جولة استكشافية للتعرف عن كثب عىل أحدث
التكنولوجيات املستخدمة يف قطاع تدوير املخلفات يف عدد من مصانع
أوروبا .وزار وفد باديكو القابضة رشكة ( )Ebiossاإلسبانية ،وهي
رشكة رائدة يف مجال تدوير املخلفات تمتلك مصنعا ً يف إسبانيا وآخر يف
بلغاريا ،بقيمة استثمارية تبلغ  18مليون يورو لكل مصنع ،تعمل عىل
تحويل املخلفات إىل طاقة نظيفة متعددة االستخدامات.
وبحث مدير تطوير املشاريع يف باديكو القابضة ،عبد الله الشعراوي،
مع رئيس مجلس إدارة رشكة  Ebiossوإدارتها التنفيذية سبل التعاون
واالستفادة من خربتهم وتقنياتهم يف مجال تدوير املخلفات ،وذلك من
أجل استلهام هذه التقنيات والخربات لتطوير هذا القطاع الحيوي يف
فلسطني ،ووعد ممثلو الرشكة األجنبية بزيارة فلسطني لالطالع عىل
استثمارات ومشاريع باديكو القابضة وفحص الفرص االستثمارية
املتاحة يف فلسطني.
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أخبار الشركات التابعة واحلليفة
وفد مهندسني ومعماريني بريطانيني يزور باديكو القابضة

الهيئة العامة العادية لشركة االتصاالت الفلسطينية تعقد اجتماعها الثامن عشر يف رام اهلل

زار وفد من املهندسني واملعماريني الربيطانيني
رشكة باديكو القابضة يف إطار جولة ينظمها
املركز الثقايف الربيطاني يف فلسطني لعدد من
املؤسسات والرشكات الفلسطينية .واستقبل
الوفد مدير تطوير املشاريع يف باديكو القابضة
السيد عبد الله الشعرواي ،الذي قدم للوفد
عرضا ً مفصالً حول تاريخ الرشكة ،وأهم
املراحل واملنعطفات يف مسريتها االستثمارية،
إضافة إىل تسليطه الضوء عىل مجموعة
استثماراتها ومشاريعها املختلفة.

باديكو القابضة تشارك يف جولة دراسية يف عدد من اجلامعات الربيطانية
شاركت باديكو القابضة يف جولة دراسية نظمها
املجلس الثقايف الربيطاني لعدد من الجامعات
الربيطانية ،وضمت الجولة عددا ً من ممثيل القطاع
الخاص والجامعات الفلسطينية ،بما يف ذلك مؤسسة
االتصاالت الفلسطينية للتنمية املجتمعية ،وكلية
فلسطني األهلية الجامعية ،وجامعة بيت لحم ،وجامعة
فلسطني التقنية خضوري ،وجامعة القدس .وهدفت
الجولة االستكشافية إىل التعرف عىل أنماط التعليم،
والسياسات التعليمية ،وطبيعة العالقة بني الجامعات
الربيطانية ومؤسسات القطاع الخاص وأثر ذلك عىل
القابلية للتوظيف ،والتوجهات الريادية .إضافة إىل
التشبيك بني هذه الجامعات واملؤسسات الفلسطينية
وإقامة عالقات إسرتاتيجية تقوم عىل التعاون املتبادل.
وشملت الجولة زيارة خمس جامعات بريطانية
هي جامعة سالفورد ،وجامعة درم ،وجامعة ليفربول
جون موريس ،وجامعة كوفنرتي ،وجامعة النكسرت.

عقدت الهيئة العامة العادية لرشكة االتصاالت الفلسطينية (بالتل) اجتماعها الثامن عرش يف فندق املوفنبك برام الله وعرب تقنية االتصال املرئي يف فندق
املشتل بقطاع غزة .ويف بداية االجتماع ،تم عرض فيلم يُجمل إنجازات ومشاريع مجموعة االتصاالت الفلسطينية خالل العام  ،2014إضافة إىل برامج
املسؤولية املجتمعية التي نفذتها املجموعة ومؤسستها التنموية طيلة العام املنرصم.
وبعد مناقشة تقرير مجلس اإلدارة والتقرير املايل ،قامت الهيئة العامة باملصادقة عىل التقريرين ،كما تم إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة
املالية السابقة ،وأعادت الهيئة العامة انتخاب رشكة آرنست ويونغ كمدقق خارجي لحسابات الرشكة عن السنة الحالية  ،2015مع تفويض مجلس
اإلدارة بالتعاقد معهم وتحديد أتعابهم .واختُتِمَ ت وقائع االجتماع بمصادقة الهيئة العامة عىل توصية مجلس اإلدارة ،حيث أق ّرت توزيع أرباح نقدية
عىل املساهمني بنسبة تصل إىل % 45من القيمة االسمية للسهم والبالغة دينار أردني للسهم الواحد ،أي ما يساوي  0.45قرشا للسهم الواحد وبإجمايل
يقارب  59مليون دينار أردني كتوزيعات نقدية عن أرباح عام .2014

جملس التنظيم األعلى يصادق على اخملطط الهيكلي ملشروع بوابة أريحا
صادق مجلس التنظيم األعىل خالل جلسته الدورية ،برئاسة
وزير الحكم املحيل نايف أبو خلف ،وعضوية ممثيل الوزارات
واملؤسسات ذات العالقة عىل املخطط الهيكيل التفصييل ملرشوع
بوابة أريحا الذي تنفذه باديكو القابضة ومجموعة االتصاالت
الفلسطينية عىل املدخل الجنوبي ملدينة أريحا ،وسيرتتب عىل
هذه املصادقة املوافقة عىل وضع املرشوع موضع التنفيذ.
وتعمل رشكة بوابة أريحا عىل قدم وساق من أجل البناء عىل
هذه املصادقة ومبارشة العمل الفعيل يف املرشوع.
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بوابة أريحا ترعى وتشارك يف فعاليات «ملتقى مال وأعمال الثاين» يف بيت حلم

بريكو تستضيف وفدًا رفيع املستوى من رجال األعمال اليابانيني
استضاف كل من السيد نبيل الرصاف ،رئيس مجلس إدارة رشكة تطوير مدينة أريحا الزراعية الصناعية ،والسيد نضال أبو الوي ،املدير العام لرشكة
بريكو ،والسيد سمري حليله ،الرئيس التنفيذي لباديكو القابضة ،وفدا ً رفيع املستوى من رجال األعمال اليابانيني يف مدينة أريحا الزراعية الصناعية،
حيث شاركت  38رشكة فلسطينية لعرض منتوجاتهم أمام الوفد الياباني والحضور.

تقدم ملحوظ يف أداء فندق املشتل خالل األشهر الثالثة املاضية
تعترب النتائج التي حققها فندق املشتل خالل األشهر الثالثة األوىل من العام  2015هي األفضل منذ افتتاح الفندق يف العام  .2011حيث استطاع الفندق
خالل الفرتة املذكورة تغطية معظم تكاليفه التشغيلية .واستقبل الفندق مؤخرا ً جميع الوفود الحكومية التي وصلت إىل قطاع غزة .كما استضاف
الفندق مؤتمرا ً طبيا ً كبريا ً وعددا ً من األفراح املميزة خالل الفرتة املاضية .ووقع الفندق عقد تأجري ورش عمل وقاعات تدريب مع تقديم وجبات لوكالة
الغوث ملدة أربعة أشهر تنتهي يف نهاية إبريل .2015

شاركت رشكة بوابة أريحا لالستثمار العقاري ،إحدى استثمارات باديكو القابضة ،يف فعاليات «ملتقى مال وأعمال الثاني» ،وكانت جزءا ً رشيكا ً يف
رعاية مختلف فعاليات امللتقى الذي انطلقت أعماله يف مدينة بيت لحم تحت رعاية دولة رئيس الوزراء د .رامي الحمد الله ،وبحضور عدد كبري من
رجال األعمال من دول خليجية وعربية مختلفة ،إضافة إىل رؤساء تنفيذيني ومدراء رشكات ومؤسسات فلسطينية وشخصيات رسمية .وقدم الرئيس
التنفيذي لباديكو القابضة ،السيد سمري حليله ،مداخلة يف جلسة النقاش الثانية من امللتقى التي كانت بعنوان « الفرص االستثمارية اإلسرتاتيجية..
ونظرة القطاع الخاص»

لقاء مع شركات األوراق املالية
بورصة فلسطني تنظم ً
عقدت بورصة فلسطني جلسة تشاورية يف نادي رجال األعمال يف مدينة رام الله حرضها ممثلون عن كافة رشكات األوراق املالية العاملة يف فلسطني،
وكذلك ممثلون عن هيئة سوق رأس املال الفلسطيني وأمناء الحفظ يف البورصة (بنك القاهرة عمان وبنك .)HSBC
وسعى اللقاء إىل الوقوف عىل آخر املستجدات املتعلقة بقطاع األوراق املالية يف فلسطني وبحث سبل النهوض به ،حيث تم بحث العديد من القضايا
التي أدرجت عىل جدول األعمال ،كان أبرزها بحث أفضل وسائل ترويج االستثمار وتحديد دوافعه ،وتطوير الخدمات املقدمة للمستثمرين بما يضمن
تعزيز نسبة الوصول إليهم وذلك من خالل إعداد الدراسات والبحوث ودراسات الجدوى املتعلقة بتجديد الفرص االستثمارية ،والتوسع يف املشاركة يف
املنتديات والندوات واملؤتمرات وذلك من أجل التعرف عىل املستثمرين الواعدين واستهدافهم.

مببادرة من بورصة فلسطني ..نادي األعمال
يعقد لقاء لبحث فرص استحداث أدوات
استثمارية مالئمة للوضع االقتصادي احلايل

بعد عامني على توقيعها..اتفاقية التسوية
النقدية التي تعمل مبوجبها البورصة أثبتت
فعاليتها وأسست ملرحلة جديدة

عقد نادي األعمال يف مدينة رام الله ،وبمبادرة من بورصة فلسطني،
لقاء طاولة مستديرة لبحث إمكانية استحداث أدوات استثمارية تتالءم
والوضع االقتصادي الخاص بفلسطني حرضه نخبة من رجال األعمال
واألكاديميني واملستشارين املختصني .وقدمت بورصة فلسطني خالل
اللقاء موجزا ً حول دور بنوك االستثمار وتخصصها وطبيعة عملياتها
كاملساهمة يف عمليات الخصخصة .كما تم مناقشة أدوات حديثة ذات
صلة باالستثمار ومن بينها التوريق واالقتناء واالندماج ،وجدوى استعمال
هذه األدوات واألساليب ،وتطرق اللقاء أيضا ً إىل مفاهيم وغايات صناديق
االستثمار املشرتكة بأنواعها وعمليات أخرى.

مع بداية العام  2015تكون بورصة فلسطني قد أنهت عامها الثاني
عىل بدء العمل ضمن اتفاقية «التسوية النقدية» التي وقعتها البورصة
مع سلطة النقد مطلع العام  .2013وتتضمن االتفاقية تنفيذ التسوية
النقدية من خالل نظام املدفوعات الوطني (براق) ،وتعترب هذه الخطوة
نتاجا ً للعالقة التكاملية بني كال الطرفنيّ ،
مؤسسة بذلك ملرحلة هامة يف
مسرية نجاح البورصة .حيث أصبح مركز اإليداع والتحويل يف البورصة
مخوال ً بتنفيذ التسوية النقدية من خالل بنوك التسوية املعينة من قبل
رشكات األوراق املالية األعضاء ،والتي بدورها تنفذ التسوية النقدية
لاللتزامات املالية الناتجة عن عملية التداول بالنيابة عنها.

نادي األعمال يطلق فعالية «نادي الكتاب»
الثقافية

نادي األعمال ينظم ندوة حول االنتخابات
اإلسرائيلية

أطلق نادي األعمال فعاليات «نادي الكتاب» الثقافية ،وتمثلت هذه
النشاطات يف مراجعة ونقاش مجموعة مختارة من الكتب وذلك عرب لقاء
شهري يتم فيه مناقشة أحد الكتب املحددة مسبقا ً تتنوع بني الروايات
العربية واألجنبية والدراسات الفكرية العربية أو املرتجمة .ويأتي هذا
النشاط يف إطار الفعاليات الفكرية والثقافية التى يقوم بها أعضاء
النادي لتأصيل عادة القراءة ،وتسهيل إيصال الكتاب الجيد للقارئ،
وإثراء الحيز العام من خالل تبادل املعرفة والحوار املجتمعي.

نظم نادي األعمال ،وبالتعاون مع املركز الفلسطيني للدراسات
اإلرسائيلية «مدار» ،ندوة حول «االنتخابات اإلرسائيلية املقبلة :اآلفاق
والسيناريوهات املتوقعة» ،وشارك بالندوة كل من السيد أيمن عودة-
رئيس القائمة العربية املوحدة ،واألمني العام للجبهة الديمقراطية للسالم
واملساواة ،واألستاذ أنطوان شلحت -محرر ملحق املشهد اإلرسائييل،
وأدار الندوة :د .هنيدة غانم -املديرة العامة ملركز مدار .وحرض الندوة
العديد من الشخصيات السياسية واإلعالمية ،واألكاديمية ،الذين ناقشوا
املتحدثني يف العديد من القضايا واألسئلة التفاعلية.

فندق قصر جاسر بيت حلم يستضيف العديد من املؤمترات واألنشطة اخملتلفة
استضاف فندق قرص جارس بيت لحم العديد من املؤتمرات العلمية والتنموية والفعاليات واألنشطة املتنوعة خالل الفرتة املاضية ،حيث استضاف
الفندق فعاليات املؤتمر الدويل الفلسطيني لتقويم األسنان والفكني ،ومؤتمر هشاشة العظام ،واملؤتمر الفلسطيني الخامس للتوعية والتعليم البيئي،
كما استضاف الفندق غدا ًء نظمته اللجنة الرئاسية العليا ملتابعة شؤون الكنائس يف فلسطني ،وغدا ًء آخر ملوظفي اليونيسف وعائالتهم.

شركة نخيل فلسطني ُتشارك يف معرض التمور السادس يف مدينة أريحا
شاركت نخيل فلسطني يف فعاليات معرض التمور السادس الذي أقيم يف محافظة أريحا واألغوار ،بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله،
ووزير الزراعة الفلسطينية ،شوقي العيسة ،ومحافظ أريحا واألغوار ،ماجد الفتياني .ويُعترب معرض التمور من أهم املعارض التي تُقام سنويا ً يف
املحافظة .وبحسب دراسة صدرت عن غرفة تجارة وزراعة وصناعة محافظة أريحا واألغوار فإن صادرات التمور ش ّكلت نسبة  % 50من إجمايل
الصادرات الزراعية خالل األعوام من  2011إىل .2014

شركة نخيل فلسطني ُتنهي موسم  2014/2015مبكرًا
أنهت رشكة نخيل فلسطني تصنيع محصول موسم  2015/2014بنفس اإلمكانيات املتوفرة وبفرتة قياسية مقارنة باملواسم السابقةِ ،
وبضعف الكمية
املنتجة تقريباً ،وذلك نتيجة لتطوير الخطة املعتمدة يف جمع وتوزيع التمور من مرحلة القطف وحتى وصولها إىل مخازن الرشكة .كما بارشت الرشكة
بتصدير منتوجاتها لكل من نيوزيلندا ،أمريكا ،تركيا ،بريطانيا ،أملانيا ولبنان .وجدير بالذكر أن  % 60من إنتاج رشكة نخيل فلسطني يُصدّر خارج
فلسطني .بينما يُسوّق  % 40لس ّد حاجة املستهلك الفلسطيني يف األسواق املحلية.
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املسؤولية االجتماعية
األمن الوطني وشركاء «متيز» يختتمون خميم التعايش الثالث يف قرية النويعمة

رئيس جملس إدارة باديكو
القابضة يلتقي طلبة «مت ّيز»
التقى السيد منيب رشيد املرصي ،رئيس
مجلس إدارة باديكو القابضة ،بمجموعة من
طلبة برنامج «تميز »2الذي تنفذه باديكو
القابضة ومنتدى شارك الشبابي ومؤسسة
الشباب الدولية بالرشاكة مع سبع جامعات
فلسطينية .ورافق املرصي أثناء اللقاء حفيده
الذي أصيب إصابة بالغة خالل مشاركته يف
مظاهرة ضد االحتالل اإلرسائييل جرت يف
بلدة مارون الراس عىل الحدود اللبنانية.

رئيس نادي غزة الرياضي يكرم الرئيس التنفيذي لباديكو القابضة
اختتم رشكاء برنامج «تميّز» (باديكو القابضة ،منتدى شارك الشبابي ،املؤسسة الدولية للشباب) مخيم التعايش الثالث لطلبة الربنامج الذي أقيم يف
قرية النويعمة وذلك بالتعاون مع قوات األمن الوطني .وضم املخيم يف دورته الثالثة  120من طلبة «تميز» من سبع جامعات فلسطينية هي :جامعة
بريزيت ،وجامعة القدس أبوديس ،وجامعة النجاح الوطنية ،والجامعة العربية األمريكية ،وبوليتكنك فلسطني ،وجامعة فلسطني التقنية خضوري،
وجامعة القدس املفتوحة .وقىض طلبة «تميز» ضمن مخيم التعايش مدة أربعة أيام بصحبة قوات األمن الوطني يف قرية النويعمة ،عاشوا خاللها تجربة
نوعية وثرية .يذكر أن هذه هي املرة الثالثة التي ينظم فيها رشكاء «تميَّز» هذه الفعالية النوعية ،حيث أقيم مخيم التعايش مرتني خالل املرحلة األوىل
من برنامج «تميّز».

شركاء «مت ّيز» يشاركون يف لقاء عن الريادة واإلبداع يف اجلامعة العربية األمريكية
شارك رشكاء برنامج «تميَّز» يف لقاء حول الريادة واإلبداع نظمته الجامعة العربية األمريكية بحضور عدد كبري من طلبة الجامعة وخريجيها ،وتحدث
يف اللقاء كل من السيد سمري حليله،الرئيس التنفيذي لباديكو القابضة ،ود.محمد املبيض ،املدير اإلقليمي ملؤسسة الشباب الدولية ،ود.نظام ذياب ،نائب
رئيس الجامعة للشؤون املجتمعية ،والسيد بدر زماعرة ،املدير التنفيذي ملنتدى شارك الشبابي ،والسيدة سحر عثمان ،املدير التنفيذي ملركز التمكني
االقتصادي.

شركاء «مت ّيز» ينظمون رحلة تثقيفية لطلبة الربنامج
نظم رشكاء برنامج «تميز» (باديكو القابضة ،منتدى شارك الشبابي ،ومنظمة الشباب الدولية) رحلة تعليمية تثقيفية لـ  95طالبا ً
وطالبة من طلبة املرحلة الثانية من الربنامج «تميز  ،»2زاروا خاللها عددا ً من املشاريع االستثمارية والريادية يف أريحا ،حيث زار
الطلبة «الكوخ» الذي تم بناؤه وتصميمه بإعادة تدوير الخشب واستخدامه بطرق متعددة ،ومرشوع تربية األسماك يف املرشوع
العربي اإلنشائي ،ومزرعة الفطر«أمورو» ،ورشكة «نخيل فلسطني لالستثمار الزراعي» ،والتقوا أيضا السيد ماجد الفتياني محافظ
مدينة أريحا والسيد سمري حليله ،الرئيس التنفيذي لرشكة باديكو القابضة وعددا ً من الرياديني الشباب.

زار السيد موىس الوزير ،رئيس نادي غزة الريايض ،مقر رشكة باديكو القابضة يف رام الله .وقدم الوزير درعا ً تقديريا ً من النادي للسيد سمري حليله،
الرئيس التنفيذي للرشكة ،وذلك تقديرا ً لجهود باديكو القابضة الدائمة يف دعم نادي غزة الريايض.

الرئيس التنفيذي يشارك يف ورشة عمل حول « متطلبات احلصول على عمل» يف جامعة
النجاح الوطنية
شارك الرئيس التنفيذي لباديكو القابضة ،السيد سمري حليله ،يف ورشة عمل حول «متطلبات الحصول علی عمل يف فلسطني» أقيمت يف جامعة النجاح
الوطنية ،وأوضح حليله يف مداخلته أن االتجاهات املعارصة يف الدول الغربية حاليا ً لسياسات التوظيف ال تُركز عىل املعدل الجامعي بقدر تركيزها
عىل الجانب املتعلق باملهارات الشخصية القيادية والريادية والتكنولوجية واللغوية .وتحدث حليله عن رسعة تغري التخصصات الجامعية يف الجامعات
العاملية وفق متطلبات السوق كل  4سنوات بما يُوجب عىل املجتمع الفلسطيني محاولة مواكبة هذه التطورات ،مضيفا ً أن الجامعة هي مكان يضع
الخريج عىل بداية الطريق من خالل تزويده باألساسيات ،وأن عىل الطالب استكمال تطوير نفسه ومهاراته ،موضحا ً أن مكان العمل هو مجال التعلم
األكرب يف ظل شح الوظائف ،حيث تبلغ نسبة البطالة أكثر من  % 50بني خريجي الجامعات ،وبني حليله أنه وفقا ً لهذه التطورات فإنه يتوجب عىل
الطالب أن يُنمّ ي قدراته ويعمل عىل تطويرها وصقلها وإظهار عنرص التميّز فيها يف ظل األعداد السنوية الكبرية من الخريجني.

بالشراكة مع باديكو السياحية ..معهد الشراكة اجملتمعية يف جامعة بيت حلم يطلق مشروع
«التوظيف من خالل التعليم»
أطلق معهد الرشاكة املجتمعية يف جامعة بيت لحم مرشوع «التوظيف من خالل التعليم» بالرشاكة مع رشكة باديكو السياحية ،الذراع االستثمارية
لباديكو القابضة يف القطاع السياحي ،وهو مرشوع يقوم عىل أساس تطوير الكفايات يف قطاع السياحة و الضيافة يف فلسطني ويموله صندوق
تطوير الجودة التابع للبنك الدويل .ويهدف املرشوع املخطط تنفيذه عىل مدى  36شهرا ً إىل تحسني الربامج التعليمية التي يقدمها معهد إدارة الفنادق
والسياحة ومعهد الرشاكة املجتمعية يف جامعة بيت لحم من خالل إنشاء نظام مرتبط بمتطلبات سوق العمل لتعزيز الروابط بني املهنة والتعليم،
لتكون ذات صلة بالوظائف املتوفرة يف السوق املحيل.
ً
خدمة لطالب هذا الربنامج حتى يكتسبوا املهارات
وبموجب هذه الرشاكة فإن باديكو السياحية ستسخر مرافقها وإمكانياتها وفنادقها السياحية
الفندقية والسياحية الالزمة إلعداد كادر من الكفاءات الفلسطينية القادرة عىل النهوض بصناعة الفندقة والسياحة يف فلسطني.
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أهم املؤرشات املالية

شركة االتصاالت الفلسطينية تفتتح مشروع غابات االتصاالت يف قرية ملغري  -جنني

افتتحت رشكة االتصاالت الفلسطينية "بالتل" ووزارة الزراعة مرشوع غابات االتصاالت الفلسطينية يف قرية املغري يف محافظة جنني .وتمت مراسم
االفتتاح وقص الرشيط عقب الحفل املركزي الذي نظمته رشكة "االتصاالت" ووزارة الزراعة يف مدرسة ذكور املغري الثانوية املحاذية ملوقع املرشوع
إلحياء ذكرى يوم األرض واالحتفال باليوم الدويل للغابات وافتتاح املرشوع .وغابات االتصاالت هو مرشوع مشرتك بني وزارة الزراعة ورشكة
االتصاالت الفلسطينية ،حيث تقوم األوىل بتوفري عدد من األرايض املصنفة كأحراج يف شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية إضافة إىل توفري األشتال
الحرجية؛ لتقوم االتصاالت الفلسطينية بزراعة تلك األشتال يف املناطق التي سيتم تحديدها من خالل لجنة مشرتكة بني الطرفني؛ إضافة إىل قيامها
بتوفري العناية التامة لتلك األشتال من حيث الري والحراسة واملبيدات واالعتناء بها من خالل أخصائيني وخرباء وبإرشاف الوزارة كي يتم تحويل تلك
األرايض إىل غابات.

لقاء مركزيًا من خالل مبادرة
ضمن برنامج للمنح اجلامعية...شركة االتصاالت الفلسطينية تعقد ً
« من طالب إىل طالب »
عقدت رشكة االتصاالت لقاء مركزيا ً ملبادرة “من طالب إىل طالب” ،وذلك ضمن برنامج املجموعة للمنح الجامعية الذي تنفذه مجموعة االتصاالت منذ
أربع سنوات ،وتقوم فكرة املبادرة عىل إثراء ثقافة العطاء باملقابل وذلك من خالل عمل تطوعي يقوم به طالب الجامعات املستفيدين من برنامج املنح،
ويتمثل هذا التطوع بمساعدة تالميذ املدارس الذين يعانون من صعوبات يف التعلم من ذوي الدخل املحدود ،من أجل تحسني تحصيلهم األكاديمي
بحيث يقوم كل طالب جامعي بإفادة أربعة طالب مدارس عن طريق التشبيك مع املدارس و املجالس القروية الختيار هؤالء الطالب.
ومن الجدير بالذكر أنه تم تخريج الدفعة األوىل من الطلبة الحاصلني عىل منحة مجموعة االتصاالت منذ تأسيسها عام  ،2010كما وتم تأسيس رابطة
خريجي مجموعة االتصاالت الفلسطينية ،والتي تهدف إىل تعزيز التواصل ما بني الخريجني أنفسهم ،وما بينهم وبني املؤسسات الفلسطينية املختلفة.

فندق قصر جاسر يقدم وجبات غداء لـُ 85مسنًا
انطالقا ً من املسؤولية االجتماعية لفندق قرص جارس بيت لحم ،فقد تربع الفندق بوجبات غداء لـ 85مسنا ً وذلك
بالتعاون مع مؤسسة مار نيقوالوس للمسنني يف بيت لحم .وتال الغداء برنامج ترفيهي شمل توزيع الهدايا عىل
املسنيني .وقد دأبت إدارة الفندق عىل تقديم مثل هذه املبادرات سنويا ً بهدف دعم املجتمع املحيل واملساهمة فيه.
وقد اختريت هذه الفئة من املجتمع تكريما ً لدورها يف بناء األجيال وتطوير املجتمع املحيل .وشارك ك ٌل من رئيس
بلدية بيت جاال ،د .نائل سلمان ،ومدير العمليات يف مكتب ممثل االتحاد األوروبي سريجيو بيكوال يف هذا الحدث.

عامًا من االستثمار يف فلسطني
بدعمكم املستمر وعطائكم الذي ال ينضب ،نحتفي معكم بعرشين عاما ً مضت من مسرية استثمارنا يف فلسطني ،وبثقتكم الكبرية وأملكم
الصادق ،نرسم مالمح مستقبل مرشق وغد أفضل لوطننا وشعبنا .ومن خالل هذه اإلنجازات التي نربقها لكم من حني آلخر ،فإننا نجدد
تعهدنا بأن نظل رصحا ً استثماريا ً رياديا ً يقود مسرية القطاع الخاص يف فلسطني ،ويبذل أقىص إمكانياته ومنتهى طاقاته خدمة للقضية
الفلسطينية ،وسعيا ً لبناء اقتصاد وطني مستقل ،يوفر حياة كريمة وفرص عمل كافية ومالئمة ألبناء شعبنا.

ملتزمون باالستثمار يف فلسطني
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